
DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  SSmmiiřřiiccee  
připravil akce na PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

4-DENNÍ VÝLET DO PECE p. SNĚŽKOU 
úterý – pátek 29. 10. - 1. 11. 2019 

 

Pěší výlet na Sněžku, návštěva dětské arény Lemurie, bazénu, horské 

služby, herní krajiny Pecka. 

 
Sraz:  v úterý 7:00 hodin na vlak. nádraží ve Smiřicích 

 

Návrat: v pátek v 16:50 hodin na nádraží ve Smiřicích 

 

Cena:  1 700,- Kč (sleva pro členy DDM) 
2 200,- Kč (ostatní) 

 

Cena zahrnuje: 

 ubytování na 3 noci 

 plnou penzi (úterní oběd až pateční oběd) 

 vstup do dětské arény Lemurie (možnost zakoupení dřevěné 
kuličky, kterou děti využijí při zdolávání několika vodních a 

mechanických překážek (cena 100,-) 

 vstup do bazénu v hotelu Horizont 

 veškerou dopravu 

 

 

Informace: pan Martin Ivan, tel. 732 103 100 

S sebou: teplé oblečení a obuv, pláštěnku, plavky, ručník, pyžamo, 

přezůvky, hygienické potřeby, kapesné. 
 
 
 

 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA – VÝLET PEC  

Jméno, příjmení: ______________________________Třída:_________ 

Adresa:________________________________Telefon:_______________ 

Datum a podpis rodičů:_______________________________________ 

Dítě může po akci odejít samo domů:    

Dítě si po akci vyzvedne zákonný zástupce:    

Přihlášky a peníze odevzdávejte v DDM Smiřice do pondělí 
21. 10. 2019 do 16.00 hodin 

DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  SSmmiiřřiiccee  
připravil akce na PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

4-DENNÍ VÝLET DO PECE p. SNĚŽKOU 
úterý – pátek 29. 10. - 1. 11. 2019 

 

Pěší výlet na Sněžku, návštěva dětské arény Lemurie, bazénu, horské 

služby, herní krajiny Pecka. 

 
Sraz:  v úterý 7:00 hodin na vlak. nádraží ve Smiřicích 

 

Návrat: v pátek v 16:50 hodin na nádraží ve Smiřicích 

 

Cena:  1700,- Kč (sleva pro členy DDM) 
2000,- Kč (ostatní) 

 

Cena zahrnuje: 

 ubytování na 3 noci 

 plnou penzi (úterní oběd až pateční oběd) 

 vstup do dětské arény Lemurie (možnost zakoupení dřevěné 
kuličky, kterou děti využijí při zdolávání několika vodních a 

mechanických překážek (cena 100,-) 

 vstup do bazénu v hotelu Horizont 

 veškerou dopravu 

 

 
Informace: pan Martin Ivan, tel. 732 103 100 

S sebou: teplé oblečení a obuv, pláštěnku, plavky, ručník, pyžamo, 

přezůvky, hygienické potřeby, kapesné. 
 
 
 

 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA – VÝLET PEC  

Jméno, příjmení: ______________________________Třída:_________ 

Adresa:________________________________Telefon:_______________ 

Datum a podpis rodičů:_______________________________________ 

Dítě může po akci odejít samo domů:    

Dítě si po akci vyzvedne zákonný zástupce:    

Přihlášky a peníze odevzdávejte v DDM Smiřice do pondělí 
21. 10. 2019 do 16.00 hodin 


